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1.1  Antecedentes e Encargos com as Doenças
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1. INTRODuÇÃO



1.2   Alerta às Epidemias e Pandemias e Programa de Resposta 



1.3  Papel da Logística



1.4  Âmbito do PERL – RO e Surtos de doenças 



Equipamento de urgência  durante as crises humanitárias no Mali, 2012



2.1  Problemas de Logística nos Surtos de Doenças mais Comuns  

2.2  Justificação do PERL 

2. ANÁLISE DA SITuAÇÃO 
DA LOGÍSTICA NA REGIÃO  
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3.1  General Objective

3.2  Specific Objectives

3.  OBJECTIVOS DO  PERL 
QuINQuENAL 

Formação sobre a utilização de EPI contra o Ebola em Kailahun,      
Serra Leoa, de Julho de 2014





 

4.  OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
E ESTRATÉGIAS-CHAVE    

4.1  Objectivo Específico 1: Elaborar um Protocolo Operacional 
Padrão para a Logística dos Surtos

Actividade i. Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão para a Logística dos 

Surtos    



4.2  Objectivo Específico 2: Reforçar a Capacidade dos Recursos 
Humanos para Gerir a Logística dos Surtos de Doenças  

Actividade ii: Elaborar perfis de recursos humanos de logística na Região

Actividade iii: Elaborar uma rede de agentes de logística na Região  

Actividade iv: Elaborar módulos de formação em logística   

Actividade v: Empregar logísticos em cada EAi e nos países prioritários 

seleccionados 



Actividade vi: Desenvolver redes bilaterais de logística de proximidade em pelo 

menos seis países com a mais elevada ocorrência de epidemias

4.3  Objectivo Específico 3: Adquirir e posicionar prévia e 
estratégicamente materiais padronizados de combate aos 
surtos

Actividade vii: Desenvolver pelo menos três pólos de armazenagem na Região para 

pré-posicionar equipamentos e meios de intervenção e resposta aos surtos  

Actividade viii: Desenvolver e implementar um sistema de gestão e inventário de 

armazéns em todos os armazéns de materiais de surtos na Região.  



Actividade ix: Determinar os países para a elaboração da capacidade de resposta 

de primeiro nível com base nos riscos de surtos. 

Actividade x: Elaborar especificações de equipamentos para as operações das 

equipas regionais de resposta rápida. 

Actividade xi: Elaborar e adaptar Kits-padrão de Destacamento Rápido no terreno

Actividade xii: Elaborar uma proposta para os serviços regionais de correio e 

embarque



4.4  Objectivo Específico 4: Desenvolver um Guia OMS/AFRO 
sobre o Transporte e Embarque de Amostras e Víveres     

Actividade xiii: Elaborar uma proposta sobre o embarque de meios de combate aos 

surtos 

4.5  Objectivo Específico 5 – Criar uma Unidade Operacional de 
Resposta a Nível da África Oriental   

Actividade xiv: Elaborar uma proposta para a criação de uma Unidade de Logística 

na África Oriental  

4.6  Objectivo específico 6: Reforçar a gestão dos meios de combate 
aos surtos na Região através da instalação e da utilização 
efectiva do Sistema de Inventário e Gestão de Stock (SIGS)

Actividade xv: implementar o Sistema de inventário e Gestão de Stock em pelo 

menos seis países e no ER



Equipamento de emergência  pré-posicionados no UNHCR em Acra, Gana: de Janeiro de 2015 



5. IMPLEMENTAÇÃO

5.1  Gerir a Implementação 

5.2  Calendário do Projecto  

.3  Marcos de referência  



5.4  Resultados

5.5  Coordenação de Projectos – Conselheiro Regional de Logística para 
Resposta aos Surtos de Doenças    

5.6  Grupo de Trabalho Técnico de Logistica da AFRO   

5.7  Políticas e Padrões Existentes    



                                                                                                                                                                                                                                                             
5.8  Coordenação Regional    

5.9  Coordenação das representações da OMS





6. MONITORIZAÇÃO 
E AVALIAÇÃO 

Transporte de materiais, por piroga, destinados às operações anti-Ebola para 
além das fronteiras da Guiné e Serra Leoa. Junho de 2014





7. RISCOS E DESAFIOS      
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8. ORÇAMENTO E                
CALENDÁRIO       



Plano Estratégico Regional de Logística  da AFRO para 2015-2018
Meta, objectivos, implementação e indicadores

Objectivo 
Específico Estratégia Indicador-

chave Actividades Implementação Prazo

1. Elaborar um 
Protocolo 
Operacional 
Padrão para a 
logística em caso 
de surtos para 
dar orientação 
e apoio aos 
Estados 
Membros 

i)  Elaborar 
Procedimentos 
de 
Funcionamento 
Padrão (PFP) 
para a logística 
de surtos na 
AFRO nos 
primeiros 2 anos 
do projecto 

a) PFP para 
a logística 
de surtos 
testados 
aprovados 

    e partilhados 
com 
representa-
ções

i) Elaborar o projecto de PFP, 
ii) Partilhar com a equipa de 
surtos AFRO e Sede, iii)  Rever o 
projecto – GTL AFRO, iv)  Finalizar 
e publicar. Partilhar com as 
representações OMS

A implementação 
será conduzida 
pela  EPR/AFRO 
apoiada pela  
URE/AFRO

Junho-Set. 
2016

2. Reforçar a 
capacidade 
de recursos 
humanos em 
logística na 
Região através 
da identificação, 

    estabele-cimento 
de perfis, 
formação e rede 
de logísticos 
que possam ser 
destacados para 
apoiar a resposta 
aos surtos.   

ii) Nos seis 
primeiros meses 
do projecto, 
elaborar o perfil 
dos recursos 
humanos 
em logística 
disponíveis na 
Região que 
possam ser 
destacados 
para apoiar a 
resposta aos 
surtos. 

a) Um  CRL 
recrutado e 
em funções. 
b. Criado 
um grupo 
de trabalho 
de logística 
na AFRO e 
realizada 
a primeira 
reunião 
com actas 
partilhadas

i) Confirmar TDR do CRL e 
acordar sobre o período de 
financiamento. ii) Recrutar um 
RLA.  iii) Destacar  CRL e instalar 
escritório.  iv) Criar um grupo de 
trabalho de logística AFRO. v)  
Confirmar e contactar todos os 
membros do grupo de trabalho. 

    vi) Chegar a acordo sobre o modo 
de funcionamento e TDR do GTL. 
vii) Organizar a primeira reunião 
e acordar sobre a regularidade 
das reuniões (opçõesTC/VC )

Feita pelo CRL 
apoiado pelo LO 

Set-Dez 
2016 depois 
do CRL estar 
em funções

iii) Criar, nos 
primeiros 18 
meses do 
projecto, uma 
Rede  AFRO 
de logísticos 
da saúde na 
Região 

    Criada uma 
base de 
dados sobre 
todos os 
logísticos 
de saúde 
na Região 
e utilizada 
para apoiar 
a resposta 
aos surtos 

i) Identificar e recolher CVs de todos 
os logísticos das reps. OMS que 
trabalham no sector da saúde 
nos seus países. ii) Desenvolver 
uma base de dados utilizando 
o VSHOC no quadro da ERR de 
todos os logísticos da saúde 
na Região.  iii) A base de dados 
será disponível e utilizada para  
o redestacamento do pessoal 
de logística. Desenvolver um 
sistema de rede baseado no 
modelo GOARN de logísticos de 
saúde na Região  

Isto será 
conduzido pelo 
CRL apoiado pelo 
LO

Jan-Março 
2016



Plano Estratégico Regional de Logística  da AFRO para 2015-2018
Meta, objectivos, implementação e indicadores

Objectivo 
Específico Estratégia Indicador-

chave Actividades Implementação Prazo

2. Reforçar a 
capacidade 
de recursos 
humanos em 
logística na 
Região através 
da identificação, 

    estabele-cimento 
de perfis, 
formação e rede 
de logísticos 
que possam ser 
destacados para 
apoiar a resposta 
aos surtos.   

(iv) No primeiro ano 
do projecto, 
desenvolver 
módulos de 
formação 
logística que 
possam ser 
utilizados para 
aumentar os 
conhecimentos 
dos 
funcionários de 
logística aos 
níveis regional 
e subregional. 

    Módulos 
padrão de 
formação 
logística 
disponíveis

(i) Criar um grupo de pessoas 
recurso (Sede, AFRO e outros) 
para apoiar a elaboração de 
módulos. ii. Rever os formatos 
de formação anteriores e 
definir módulos básicos a 
serem criados.   iii. Elaborar 
um cronograma e requisitos de 
recursos para a elaboração de 
módulos. iv. Elaborar os módulos 
v. Testar previamente os módulos 
vi. Avaliar/Rever e imprimir

This will be led by 
the working group 
with individuals’ 
assignment 
specific 
recommen-
dations. RLA 
will provide 
the secretariat 
backup

Jan 2016 –
Dec. 2018

(v)  Apoiar cada 
EAI e países  
prioritários 
seleccionados 
a fim de terem 
funcionários 
de logística 
para apoiar 
actividades de 
resposta às 
crises. 

     

(vi) Apoiar pelo 
menos seis 
países com as 
mais elevadas 
ocorrências 
de epidemias. 
Desenvolver 
uma rede 
bilateral de 
logística  com 
os países 
vizinhos  

(i) Seis países 
na Região 
têm redes 
de bilaterais 
de logística  
com os seus 
vizinhos. ii. 
Estabelecer 
redes sub-
regionais de 
logística de 
saúde.

 (iii) Apoiar os pontos focais 
para iniciar as ligações 
com os países vizinhos. iv. 
Organizar pequenas reuniões 
transfronteiriças. v. Identificar 
os seis países prioritários com 
as mais elevadas ocorrências 
de epidemias na Região.    vi. 
Estabelecer contacto com 
pontos focais de países 
seleccionados.  vii. Identificar 
pontos focais em cada EAI para 
coordenar as redes bilaterais 
de pontos focais. O ponto focal 
pode estar numa EAI ou rep.ao 
OMS.  viii. Fornecer orientações 
regulares e apoio para iniciar e 
desenvolver a rede.

Será conduzida 
pelos pontos 
focais EAI 
apoiados pelo 
CRL. 

Set 2015 – 
Dez. 2016

      



Plano Estratégico Regional de Logística  da AFRO para 2015-2018
Meta, objectivos, implementação e indicadores

Objectivo 
Específico Estratégia Indicador-

chave Actividades Implementação Prazo

3. Adquirir e 
posicionar 
prévia e 
estratégicamente 
materiais e 
equipamentos 
padronizados 
de surtos 
para apoiar a 
capacidade 
regional de 
resposta rápida.  

vii) Desenvolver 
pelo menos 
três pólos de 
armazename-
nto na Região 
para posicionar 
préviamente 
materiais e 
equipamentos 
de preparação 
da resposta 
aos surtos. 

Criados 
três pólos 
regionais com 
materiais de 
combate aos 
surtos pré-
posicionados. 

i) Rever as estruturas existentes 
que estão sendo utilizadas 
pelo UNHRD em Acra e se 
são compatíveis para serem 
utilizadas para o posicionamento 
prévio de resposta aos surtos na 
AFRO. ii) Seleccionar e decidir 
os locais dos pólos. iii) Elaborar 
uma lista padrão de materiais de 
posicionamento prévio.   

    iv) Negociar com os países de 
acolhimento para a concessão de 
condições portuárias gratuitas.  
v)  Adquirir os materiais.

    vi) Instalar sistemas de gestão de 
seguimento de  stocks. 

   vii) Operacionalizar os pólos 

Será conduzida 
pelos pontos 
focais de logística 
das rep. OMS 
apoiados pelo 
CRL 

Set 2016 - 
Set 2017

viii) Desenvolver e 
implementar 
um sistema de 
inventário e 
armazename-
nto para todos 
os armazéns 
de surtos na 
Região no 
primeiro ano 
do projecto. 

Todas as rep. 
OMS com 
materiais de 
surtos utilizam 
os sistemas 
de inventário 
e gestão de 
armazéns  

i).  Rever e adoptar o SIM para 
utilização nos materiais de 
resposta aos surtos na AFRO. 

    ii) Integrar o instrumento 
de gestão e seguimento do 
inventário no SIM. iii) Formar 
o pessoal selecionado nos 
WCO.  iv) Instalar e utlizar o SIM.            
v) Monitorizar o uso regular

Será conduzida 
pelo CRL apoiado 
pelo LO/RO e rep. 
OMS

Março 2016 
– Dez. 2017

ix)  Avaliar e 
recomendar 
à Direcção 
da AFRO no 
primeiro ano 
do projecto os 
países a serem 
seleccionados 
para o 
desenvolvime-
nto da 
capacidade de 
resposta de 
primeiro nível. 

Critérios 
desenvolvidos 
e países 
selecionados 
e aprovados 
para a 
capacidade de 
resposta de 
primeiro nível.  

i)  Em consulta com a equipa 
da AFRO de resposta a 
surtos desenvolver critérios 
e seleccionar países para o 
desenvolvimento da capacidade 
de resposta de primeiro nível.   
ii) Elaborar um protocol e TDR 
para a capacidade de resposta 
de primeiro nível. iii) Apoiar 
a elaboração de propostas 
de financiamento para o 
estabelecimento da capacidade 
de resposta de primeiro nível. 
iv) Iniciar a implementação da 
capacidade de resposta de 
primeiro nível.

Conduzida pelo 
CRL apoiado 
pelos FL e rep. 
OMS

Set -  2016



Plano Estratégico Regional de Logística  da AFRO para 2015-2018
Meta, objectivos, implementação e indicadores

Objectivo 
Específico Estratégia Indicador-

chave Actividades Implementação Prazo

3. Adquirir e 
posicionar 
prévia e 
estratégicamente 
materiais e 
equipamentos 
padronizados 
de surtos 
para apoiar a 
capacidade 
regional de 
resposta rápida.

x)   Desenvolver, 
nos primeiros 
3 anos do 
projecto, 
especificações 
para os 
padrões de 
equipamentos 
de resposta 
rápida da 
AFRO 

As 
especificações 
dos 
equipamentos 
de resposta 
aos surtos 
na AFRO são 
desenvolvidos 
e aprovados 

i) Em consulta com a equipa de 
combate aos surtos de doenças 
na região AFRO, desenvolver uma 
lista padrão de equipamentos de 
resposta aos surtos. 

    ii) Elaborar especificações 
técnicas para cada elemento 
da lista. iii) Proposta de 
financiamento inicial para a 
aquisição do equipamento.   

    iv) Formar a equipa de combate 
aos surtos na utilização do 
equipamento 

Será realizada 
pelo CRL

Jan - Dez 
2016

xi)   Elaborar, 
dentro dos 2 
primeiros anos 
do projecto, 
especificações 
dos kits de 
preparação 
para o pré-
destacamento 
de logística

Lista do 
conteúdo e 
especificações 
dos kits 
padrão de 
destacamento 
da AFRO 
submetidas e 
aprovadas 

(i) Em consulta com a equipa de 
combate aos surtos da AFRO, 
elaborar uma lista do conteúdo 
dos kits padrão da AFRO de 
combate aos surtos de doenças. 
ii)  Desenvolver especificações 
técnicas para cada artigo da lista. 
iii)  Proposta de financiamento 
para a aquisição de materiais e 
víveres. iv) Formar uma equipa de 
resposta aos surtos na utilização 
do kit de resposta.

Conduzida pelo 
CRL

Jun. 2016 – 
Jun. 2017

xii)  Avaliar e 
recomendar 
à direcção 
da  AFRO, nos 
primeiros 18 
meses de vida 
do projecto, 
uma proposta 
de serviços 
regionais de 
correios e 
embarque

Proposta 
submetida e 
aprovada pela 
direcção da  
AFRO sobre 
medidas de 
embarque de 
materiais de 
combate aos 
surtos.

i)    Rever as medidas existentes 
utilizadas pela sede da OMS e 
AFRO e outras agências da ONU 
na Região para a utilização dos 
serviços de correio. ii) Elaborar 
uma proposta que tenha em 
conta a relação custo-eficácia. 
iii) Submetê-la à aprovação. 

       iv) Iniciar a implementação.

Conduzida pelo 
CRL apoiado 
pela equipa de 
combate aos 
surtos e WCO

Set. 2015 – 
Dez. 2016

      



Plano Estratégico Regional de Logística  da AFRO para 2015-2018
Meta, objectivos, implementação e indicadores

Objectivo 
Específico Estratégia Indicador-

chave Actividades Implementação Prazo

4. Elaborar um guia 
da OMS/AFRO 
sobre medidas 
de transporte 
e embarque 
de amostras 
e materiais de 
combate aos 
surtos  

xiii)  Avaliar e 
recomendar 
à direcção 
da  AFRO, nos 
18 primeiros 
meses de vida 
do projecto, 
uma proposta 
de medidas 
prioritárias de 

Proposta 
submetida e 
aprovada pela 
direcção da 
AFRO sobre 
serviços de 
correio e de 
embarque

(i) Rever as disposições existentes 

utilizadas pela OMS e outras 

instituições da ONU na região 

para embarque de víveres.      

    ii) Desenvolver uma proposta 

que compare o custo e a 

eficácia. iii) Submetê-la 
à aprovação. iv. Iniciar a  

implementação

Conduzida 
pelo CRL com 
contribuições do 
grupo de logística 
da sede e apoio 
da equipa AFRO 
de combate aos 
surtos

Jan 2016 – 
Dez. 2017

5. Criar uma 
Unidade de 
Resposta 
Operacional na 
África Oriental

xiv) Elaborar uma 
proposta 
em 6 meses 
que inclua o 
financiamento 
para a criação 
da Unidade 
Logística de 
Resposta na 
África Oriental 

Criada a 
Unidade de 
Logística de 
Resposta na 
África Oriental 
na AFRO 

i)  Finalize the TOR for the EALRU. 
ii) Agree on the location of the 
unit with approval from WCO 
and host country. iii) Finalize 
the needs and requirements for 
the EALRU. iv) Develop funding 
proposal for approval by WCO and 
AFRO Management. v) Initiate 
discussion with donors. vi) Initiate 
the establishment of the EALRU

Conduzida pelo  
CRL com apoio 
do EPR e FL 

Jan. 2016 – 
Dez. 2017

6. Reforçar a 
gestão dos 
materiais de 
combate aos 
surtos de 
doenças na  
Região através 
da instalação 
e da utilização 
efectiva do 
Sistema de 
Inventário e 
Gestão de Stock 
(SIGS)

xv)  Implementar 
o Sistema de 
Inventário e 
Gestão de 
Stock em 
pelo menos 
6 países e 
na  RO nos 
primeiros anos 
do projecto

SIM 
operacional e 
funcional em 
6 países da 
Região.

(i) Seleccionar os países para 
formação. ii) Procedimentos 
administrativos para garantir o 
financiamento e aprovação para  
formação. iii) Elaborar um modelo 
e calendário de formação. iv. 
Realizar a formação. v) Garantir 
que o SIM seja instalado nos 
escritórios que receberam 
formação. vi) Seguimento da 
implementação.

Conduzida 
pelo  CRL com 
contribuições dos 
FL da  Sede e 
apoio da equipa 
de combate aos 
surtos da AFRO

Jan 2016 – 
Dez. 2018


